
  وقد صرح اهللا يف مواضع ثالثة معلومة. ؛يف هذه اآلية الكرمية أن ظاهرها أم خالدون فيها أبدا

 أبوه وإمساعيل؛  إبراهيم فجده ؛إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب ؟ من هو إسرائيل ))إسرائيل يبني ((: قال مث

 والعداوة الفنت بينهم حيصل عم بين كانوا إسرائيل وبنو العرب كان وهلذا ؛إسرائيل لبين عم أوالد وأوالده إبراهيم

  .منهم وسلم عليه اهللا ىصل احممد كان ملا العرب إسرائيل بين أعين واحسد مث ومن ؛والبغضاء

 ذلك ألنو  بأعمالكم واذكروها بألسنتكم  واذكروها بقلوبكم أذكروها )) عليكم أنعمت التي نعمتي ذكرواا(( 

  .  واجلوارح واللسان القلبب :ثالثةال ورماألب تناول يكوني الشكر

 ىعل فضلهم كثرية بنعم إسرائيل بين ىعل تعاىل اهللا أنعم وقد ؛النعم مجيع فيعمف مضا مفرد  ))نعمتي(( :وقوله

  كموجعل أنبياء فيكم جعل إذ عليكم اهللا نعمة اذكروا قوم يا (( :والسالم الصالة عليه موسى هلم قال العاملني

  . ))العالمين من أحدا يؤت لم ما وآتاكم ملوكا

 يغين اءناإلغ حيث من نعم :فنقول ))نعمتي(( :هقول عنها يغين :قائل يقول قد )) عليكم أنعمت لتيا(( :وقوله 

 إحداث ىعل الدال الفعل وبلفظ  ))عليكم أنعمت(( :قال حيث عزوجل هللا امتنان كمال بيان فيه ذكرها لكن

  .هلم حصلت ما ا من الذي هو عزوجل اهللا أن لوال وأنه النعم هذه

 يقيموا أن مإليه عهد أنه وتعاىل سبحانه وعهده ؛وافيا به إيتوا أي ))أوفوا(( )) بعهدكم أوف بعهدي وأوفوا (( 

 اثني ممنه ناوبعث إسرائيل بني ميثاق اهللا أخذ لقد((  :تعاىل اهللا قال كما بالرسل ويؤمنوا الزكاة ويؤتوا الصالة

 اهللا وأقرضتم موعزرتموه برسلي وآمنتم الزكاة وآتيتم الصالة أقمتم إلن معكم إني اهللا وقال نقيبا عشر

 الذي ؟ هلم اهللا عهد هو ما ))بعهدكم أوف(( )) تكمائسي عنكم ألكفرن (( ؛اهللا عهد هذا)) حسنا قرضا

 )) األنهار تحتها من تجري جنات وألدخلنكم تكمئاسي عنكم ألكفرن(( به يويف أن دههبع وفوا إذا ا عاهدهم

 اإلعراب حيث من إشكال فيها ))فارهبون إياي(( )) فارهبون وإياي (( .بعهده هلم اهللا لوىف اهللا بعهد وفوا فلو

 هلاو ممع أخذت قد رهبونا كانت فإذا الفواصل مراعاة أجل من حمذوفة وهي بالياء ارهبوين أصلها رهبونا أوال

 فهذا جيزمل  من لكن ؛عليه إشكال فال معمولني ىعل العامل سلطيت أن أجاز من ؟ ))إياي(( يف العامل فأين

 ))فارهبون(( إياي رهبواا إياي خافوا نقول أن وميكن السياق حبسب ))إياي(( يف العامل قدري إنه يقال إشكال

 ؛خافه مما التأثر بازدياد املشعر اخلوف هي الرهبة و اللفظ لتحسني إا فقيل ))فارهبون(( :قوله يف الفاء وأما

   .مؤثر خوف اخلوف هذاوعلى أن  رقة ىعل تدل بأا تشعر ألنك

  )) ااذكرو(( :قوله ىعل معطوف ))امنو آ(( :قوله )) معكم لما مصدقا أنزلت بما وآمنوا(( 



 لما مصدقا (( :وقوله وسلم عليه اهللا ىصل حممد ىعل اهللا أنزله القرآن وهو )) معكم لما مصدقا أنزلت بما(( 

 التوراة يف بني قد تعاىل اهللا فإن ؛للنصارى بالنسبة واإلجنيل لليهود بالنسبة التوراة معهم؟ لذيا ما )) معكم

 مصدقا(( : وقوله أبنائهم يعرفون كما يعرفونه صاروا حىت كامال بيانا وسلم عليه اهللا ىصل حممد وصف واإلجنيل

 ومصدقا(( أيضا وكذلك به يأيت الذي القرآن فاوأوص وسلم عليه اهللا ىصل أوصافه من ذكر ملا أي ))معكم لما

 ؛به أخربت ملا مطابقا وقع نهأ األول الوجه :وجهني من هلا القرآن تصديق فصار بالصدق هلا شاهد ))معهم لما

 وهذا ؛اإلجنيل أنزلو  التوراة أنزل اهللا أن على واضحة داللة يدل فالقرآن ؛بالصدق هلا شهد قد أنه :الثاين والوجه

 وقع فإذا ؛وسلم عليه اهللا ىصل حممدا وذكرت القرآن ذكرت قد واإلجنيل التوراة وكذلك ؛صدق بأا هلا شهادة

 حدثتك ما وقع مث صدقت أنت وقلت حبديث حدثتك لو وهلذا طيب ؛هلا تصديقا ذلك صار أخربت كما األمر

  أيضا. تصديقا هذا الوقوع صار بعينك هتشاهد مشهودا به

 ذلك يعين وال به كافر أول تكونوا أن حق أنه تعلمون وأنتم بكم يليق ال يعين ))به كافر أول تكونوا وال(( 

  .  حق أنه تعلمون وأنتم كافر أول تكونوا أن بكم يليق الن نهأ املعىن ،ال كافر ثاين كونوا

 اجلماعة عن فرداملب خنرب أن يصح فكيف مفرد كافر ))كافر أول((و  مجع ضمري الضمري ))تكونوا(( :قوله ويف

 ال يعين مجاعة وهم عموما إسرائيل لبين اخلطاب نأل ؛به كافر فريق أول:  الكالم تقدير إن :املفسرون قال ؟

 أن عليكم فكان املكذبني أول تكونوا أن حق أنه تعلمون وأنتم بكم يليق ال ألنه؛ به كافر فريق أول تكونوا

  .به مؤمن أول تكونوا

.  بالشراء تأخذوا مبعىن تشرتوا تبيعوا مبعىن تشروا نأل ؛تشروا غري ))تشتروا(( ))قليال ثمنا بآياتي تشتروا وال((  

 الدنيا يريدون كفروا إمنا إسرائيل بين ألن ؛ذلك أشبه وما والرئاسة اجلاه بذلك يعين )) قليال ثمنا بآياتي((  :وقوله

 اجلاه لبقاء وابتغاء حسدا لكن ؛مرتني أجرهم وألوتوا قمةال يف لكانوا وسلم عليه اهللا ىصل حممدا اتبعوا أم ولو

 يدل  ))قليال ثمنا(( :وقوله  . به يؤمنوا فلم وسلم عليه اهللا ىصل النيب حسدوا الكتاب أهل وأم هم والشرف

  . لآلخرة  بالنسبة بشيء ليس نهإف اإلنسان تعاظمه مهما قليل فهو الدنيا  أمر من كان ما أن ىعل

 من وقاية اختاذ ي:فه التقوى أما ))فارهبون إياي(( :يف قلنا كما فاتقون إعراب يف نقول )) فاتقون وإياي (( 

 ال نأو  الشريعة بالتزام أمر ))ياي فارهبونإ((األوىل  اآلية ففي ؛نواهيه واجتناب أوامره بفعل عزوجل اهللا عذاب

   . النهي يف وال األمر يف ال خيالفوها ال نأو  الشريعة بالتزام أمر ))اتقون(( :قوله ويف ؛عصيانا خيالفوها

 فيقولون ؛الناس ىعل تشبه بالشبهات يأتون كانوا فهم واطختل أي تلبسوا  ))بالباطل الحق تلبسوا وال (( :قال 

 الكالم هذا مثل يسمع الذي ألن ؛بالباطل احلق فيلبسون الناس جلميع ال األميني يف يبعث لكنه حق حممد مثال



 مرسل عريب  حممدا إن :وقالوا الناس ىعل لبسوا إذ لكن ؛وكفروا به آمنوا بل مبحمد كفروا إسرائيل بين إن يقول ال

  .  الناس ىعل ولبسوا شبهوا))  رسوال األميين في بعث الذي هو((تعاىل:  قوله مبثل وأتوا العرب إىل

 حيتمل يعين معنيني حتتمل؟  املعية واو أو ؟عاطفة هي هل الواو هنا ))تعلمون وأنتم الحق وتكتموا (( :قال

 ؛احلق كتمان مع بالباطل احلق تلبسوا ال تملحيو  ، تعلمون وأنتم احلق تكتموا وال بالباطل احلق تلبسوا ال املعىن

 احلق يذكرون أم يقتضي  ))بالباطل الحق تلبسوا ال(( :قوله أن وهو إشكال ىيبق التقدير هذا ىعل لكن

 ؛خفيا فبقي بالباطل لبسوه ألم ؛احلقيقة يف احلق كتموا فقد والباطل احلقا ذكرو  وإن هم نعم :فيقال ؛والباطل

 أي ))تعلمون وأنتم الحق وتكتموا ((  ؛املعية واو تكون نأو  عاطفة الواو تكون أن جواز ىيبق اآلن ىفيبق

  .  إياه كتمانكم يف مبطلون وأنكم والسالم الصالة عليه الرسول به جاء فيما احلق أن تعلمون

 ؛والنافلة الفريضة الصلوات لكل عام هذا الصالة أقيموا )) الراكعين مع واركعوا الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا ((

 تعاىل اهللا أوجبه الذي القسط أو اجلزء بل تعاىل اهللا أوجبها الذي املال وهي مستحقها إعطاءها يعين الزكاة وإيتاء

 مع معهم صلوا يعين األمة هذه هم الراكعون ؟ الراكعون من )) الراكعين مع واركعوا(( ؛الزكوية األموال يف

   . وشرائعهم بأحكامهم والتزموا صالم

 أوىل لكونه ماأو  ،غريه من ىأوع لكونه إما للمخاطب اخلطاب يوجه تعاىل اهللا أن:  منها فوائد اآليات هذه ففي 

 حق وأا وسلم عليه اهللا ىصل النيب برسالة العلم من عندهم ألن ؛ميتثلوا أن أوىل مأل هلم وجهه وهنا ؛ميتثل أن

  .  علم عندهم ليس جهال العرب ،العرب عند ليس ما

 أنعمت التي نعمتي ذكرواا (( :لقوله ؛عليه اهللا بنعم العبد أو تذكري تذكريأن ال :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

  . )) عليكم

 نذكره ،نعم اجلواب ؟بالنعم نذكره شخصا ندعو أن أردنا إذا أننا مبعىن ؟ اهللا ىلإ الدعوة وسائل من هذا فهل

                           بطاعته يقوم أن ىعل العبد حتمل اهللا وحمبة ؛عزوجل اهللا حيب لكونه ىوأدع احلق لقبول ىأدع هذا نأل بالنعم

 قليل قبل لكم ذكرت وقد )) عليكم أنعمت التي(( :لقوله ؛هؤالء هإنعام يف املنة هللا أن: الكرمية اآلية فوائد من

  .هؤالء كسب من تليس حادثة متجددة ألا ؛بالفعل ذكرها أنه

 و )) بعهدكم أوف بعهدي أوفوا (( :لقوله ؛له اهللا وىف بعهده هللا وىف من أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  . العلة حرف حبذف ومةز جم جاءت وهلذا ))بعهدي واأوف(( :قوله يف الطلب جواب تعلمون كما ))أوف((

 وذلك ؛بالعهد الوفاء ىعل تعاىل اهللا رتب ما حبرمانه يعاقب فإنه اهللا بعهد نكث من نإ :الكرمية اآلية فوائد ومن 

  . به وعد ما ىيعط وال يعاقب فإنه يف مل من املفهوم فيكون له اهللا وىف هللا وىف من أن يف اآلية املنطوق ألن



 من ومنهم((  :تعاىل اهللا قال كما هللا معاهد الناذر ألن ؛بالنذر الوفاء وجوب الكرمية: اآلية هذه فوائد ومن 

  . تعاىل هللا معاهد فالناذر))  الصالحين من ولنكونا لنصدقن فضله من آتانا لئن اهللا عاهد

  .)) فارهبون إياي (( :لقوله هللا الرهبة إخالص وجوب : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

   . بإخالصها وأمر ا أمر تعاىل اهللا ألن ؛عبادة الرهبة أن فوائدها ومن 

 التوحيد ينايف ال هذا ،ال ؟ عدو من أو سبع من اإلنسان خياف أن التوحيد ينايفوز أو جي هل :قائل قال فإن 

 الصالة عليه سىو وم ))خيفة منهم أوجس(( أيش؟ يأكلوا ومل ضيوفال جاءه ملا إبراهيم الرسل من وقع وهلذا

 تقتضيه مما الطبيعي اخلوف وكذلك ))خيفة منهم أوجس(( ؟أيش وعصيهم حباهلم السحرة ىلقأ ملا والسالم

 هذا لكان بذلك قلنا لو مشركا كنتل طبيعيا خوفا اهللا ىسو  أحد من خفت إذا نكإ نسانإلل قلنا ولو ؛الطبيعة

 فإن.  الضرر منه ىخيش مما خياف إنسان كل غريزي  طبيعي خوف اإلنسان خوف ألن ؛يطاق ماال تكليف من

 عليه الواجب نأل ؛عنه ينهى نعم :قلنا  ؟ ال أو عنه ىينه هل عليه واجب من اخلوف هذا منعه لو :قائل قال

 فال احلال هذه يف عنه بالعفو الشرع جاء فإذا ؛احلال هذه يف عنه بالعفو الشرع جاء إذا إال به يقوم أن يستطيع

 إن وخافوني تخافوهم فال أوليائه يخوف الشيطان ذلكم إنما((  :تعاىل اهللا قال اخلوف هذايف  عليه حرج

 لو وهلذا .بأس فال احلال هذه يفبه  اهللا أمر ما ختالف أن لك رخصة الشرع يف كان إذا ولكن))  مؤمنين كنتم

 قاعدا يصلي فهل للعدو يتبني أن قام إن ىوخيش قصري جدار وحوله الفريضة صالة يصلي أن يريد اإلنسان كان

 العدو كان ولو))  استطعتم ما اهللا فاتقوا((  :تعاىل اهللا قال عنه اعف تعاىل اهللا نأل وهذا ؛قاعدا يصلي نعم ؟

 ال الطبيعي اخلوف أن فاملهم ؛يفروا أن جيوز ؟ يفروا أن جيوز أو يصابروهم أن يلزمهم هل سلمنيامل مثلي من أكثر

   عليه يالم ال فهو ذلك يتضمن مل فإذا اهللا أوجب ما ترك تضمن إذا إال عليه اإلنسان يالم

 عليه حممد به جاء الذي بالقرآن مبحمد يؤمنوا أن إسرائيل بين ىعل جيب أنه:  بعدها اليت اآلية فوائد ومن 

  )). معكم لما مصدقا أنزلت بما وآمنوا (( :لقوله ؛والسالم الصالة

                                                                        . عليه جممع وهذا باإلسالم خماطب الكافر أن :فوائدها ومن 

 يسلم أن البد ألنه ؛فال يفعلها أن مأمور أنه باملخاطبة أردت إن تفصيل فيه ؟ اإلسالم بفروع خياطب هل لكن

 أن شهادة إليه تدعوهم ما أول فليكن( :جبل بن ملعاذ وسلم عليه اهللا ىصل النيب قال وهلذا ؛ثانيا يفعلها مث أوال

 كل في صلوات خمس عليهم افترض اهللا أن فأعلمهم لذلك أجابوا فإن اهللا رسول ا محمد اهللا إال إله ال

 ؛باإلسالم أوال نأمره بل ل؛ص تعال لكافر نقول فال افعلوا يقال ال يعين بالفعل خياطبون ال هم إذا)  وليلة يوم

 يقال وهلذا ؛صحيح فهذا الكفر ىعل ماتوا إذا عليها يعاقبون أم بالفروع خماطبون أم باملخاطبة أردت وإن



 مع نخوض وكنا المسكين نطعم نك ولم المصلين من نك لم قالوا قرس في سلكم ما((  :للمجرمني

                                                  .  ماتوا حىت دأم هذا يعين))  اليقين أتانا حتى الذين بيوم نكذب وكنا الخائضين

 نطعم نك ولم المصلين من نك لم((  قوهلم لكان بالفروع خماطبني كانوا أممن اآلية أنه لو ال  الداللة وجهو 

   . منه فائدة ال عبثا))  المسكين

 أن وفهخكان  السالم عليه موسى أن العلم أهل بعض قول صحة مدي ما أحسن اهللا إليكم. شيخ:السائل 

  ؟ فرعون من خيف ومل الناس يفتنت

 نهأ ىعل يدل وهذا))  األعلى أنت إنك تخف ال قلنا((  تبطله واآلية باطل قولال هذا باطل غلط ال: الشيخ 

   . منه خاف

  ؟إشكال اآلية يف صار حمذوف قدرنا إذا))  فارهبون وإياي((  شيخ:السائل 

   ؟وهو: الشيخ 

  خافوا إياي:  تقديرها يصري:السائل 

  .فارهبوا خافوا وإياي: الشيخ

  ها؟ موقع الفاء هنا:السائل 

   . :الفاء قالوا إا لتحسني اللفظ الشيخ

  ؟ خافوا ىعل معطوفة تكون ))وارهبون((:السائل 

  . اللفظ لتحسني كونت نأ يصح ال إا نقول قد فهنا خافوا قدرنا إذا: الشيخ 

   تكون عاطفة؟:السائل  

  اللفظ  لتحسني صار معمولني ىعل العامل يتوجه أن جيوز إنه قلنا إذا لكن ؛عاطفة تكون: الشيخ

  ..هنا الفاء فتكون فارهبوا خافوا إياي عاطفة الواو قلنا نإو  حىت:السائل  

   نعم . فارهبوين مين خفتم فإذا يعين عاطفة: الشيخ 

  ..املسجد الكافر دخل إذا:السائل  

  املسجد نعم. ؟أيش :الشيخ 

  ال؟ أم بالصالة نلزمه هل:السائل 



 نقول لكننا ؛رتكهن مسلم غري إنه وقال صل قلنا فإذا نلزمه أنا ىعل صل نقول ال لكن صل نقول نعم أي  :الشيخ

 ما كافر أنا يقول هو صل أدخل نلزمه أن أما هلم وحتديا للمسلمني إحراج هذا يف ألن ؛املسجد عند ىتبق ال

   . صليأ

                                                                                                              .:............السائل 

   : هذا شيء يرجع للمسئول عنه  الشيخ

  ؟ )) تعلمون وأنتم: ((  عايلت قوله إعراب حمل ام:السائل 

   .))وال تكتموا((يف قوله: واو املعية ال .  حالية كلها ملةاجل حالية الواو حال تعلمون وأنتم :قوله  :الشيخ 

                                                                       ؟ له تقولون وماذا واجلن العني من خياف من يالم هل:السائل 

 يف األخريتني واآليتني الكرسي آية مثل ةعالناف األوراد استعمل له يقال اجلن ومن العني من خياف من :الشيخ

 خفت إن لك أقول وأنا ))الناس برب أعوذ قل(( ،))الفلق برب أعوذ قل((، ))أحد اهللا هو قل((، البقرة سورة

 ال إياك فإياك منه خياف افخي كان إذا اجلن من سانناإل يصاب ما أكثر وهلذا عليك يعتدون فسوف اجلن من

   .يهمنك وال باهللا استعن ، أبدا افخي مظلم مكان يف كني

مراجعة  لمث الصالة غري آخر لغرض املسجد ىلإ مثال حدوا جاء إذا الصالة يريد ملن مشروع الوضوء :السائل 

   . ؟ وضوء عليه نقول يعين هل الدرس

  . واجب عليك فليس  للمراجعة تأيت أن أردت إذا أما فتوضأ تصلي أن أردت :الشيخ

   ؟ وضوء بغري املسجد يف سلو اجل جيوز:السائل 

 يصلي ىحت يجلس فال المسجد أحدكم دخل إذا: (  الرسول فقول وضوء غري ىعل جيلس نعم  :الشيخ

   . وضوء ىعل من هو باطخم أنه معلوم)  ركعتين

  ))  معكم لما مصدقا أنزلت بما وآمنوا.((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ:الطالب  

  ؟اآلن قرأت ما أعد األول من اقرأ ؟ تقرأ كيف:  الشيخ

  )) أنزلت بما وآمنوا((  :الطالب 

   أنزلت مبا آمنوا بالواو جئت ما  ))آمنوا((  ضمريال الشيء أهم الواو أي )) ما تستقيمآمنوا(( غلط ال : الشيخ

 وإياي قليال ثمنا بآياتي تشتروا وال به كافر أول تكونوا وال معكم لما مصدقا تلأنز  بما آمنوا((  :الطالب 

 مع واركعوا الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا  تعلمون وأنتم الحق وتكتموا بالباطل الحق تلبسوا وال  فاتقون

   .)). الراكعين



                                 ؟ صاحل ؟ معهده هو وما اهللا عهد هو ما )) بعهدكم أوف بعهدي أوفوا (( :تعاىل اهللا قول :الشيخ 

                                                      .  الرسول عزرواوي الزكاة ويؤتوا الصالة يقيموا أن إليهم اهللا عهد:الطالب 

                                                                                                                ؟ وعهدهم طيب :الشيخ

                                                                       . مئاسي وكفر اجلنة أدخلهم ذلك فعلوا إذا اهللا وعهد:الطالب 

                                                                                                    لك؟ذ وجدت أين. أحسنت :الشيخ

                                                                                                             ؛ املائدة سورة يف:الطالب 

                                                                                                            ؟ اآلية هي ما :الشيخ

                                         ))عنكم ألكفرن حسنا قرضا اهللا وأقرضتم وعزرتموهم برسلي وآمنتم(( تعاىل قوله:الطالب 

                                                       ...نقيبا عشر اثني منهم وبعثنا إسرائيل بني ميثاق اهللا أخذ ولقد:(( الشيخ

 اهللا وأقرضتم وعزرتموهم برسلي وآمنتم الزكاة وآتيتم الصالة أقمتم لئن معكم إني اهللا وقال ((:الطالب

 فقد ذلك بعد كفر ومن األنهار تحتها من تجري جنات وألدخلنكم تكمئاسي عنكم ألكفرن حسنا قرضا

                                                                                      )) السبيل سواء ضل

                                    ؟ اهللا عبيد ؟ يعرف فمن سبق فيما إعرابا هلا ذكرنا )) فارهبون إياي : ((ولهق   . أحسنت :الشيخ

                                                                                                               :.........  الطالب 

                                                           ؟ آخر رأي طيب.  واحد لعامل معمولني جواز ىرأ من رأي ىعل: الشيخ

                                                                                                                         ......:الطالب 

 ما وأ احذروا إياي أو ارهبوا يايإ أي يقدر حمذوف لفعل مفعول ))إياي(( إن يقول آخر إعراب هذا: الشيخ

                                                                            ؟ ىيحي واخلوف الرهبة بني فرق هناك هل طيب  . ذلك أشبه

                                                                                                                ............:الطالب 

                                                                                                                     واخلوف ؟: الشيخ

                                                                                                                      ........: الطالب 

                                                                                                  .نعم معلوم معروف اخلوف:  الشيخ

                                                                                                                   ...ممن خافه:لطالب ا

 أن حياول إنسان أي أبدا تعريفها ميكن ال النفسية االنفعاالت أن نعرف أن جيب أوال طيب: ممن خافه  الشيخ

 هي ما قيل لو ؟ تعرفها تقدر نعم  ؟احملبة هي ما :مثال لك قيل لو ؛يستطيع ما النفسية تاالنفعاال يعرف



 لالنفعاالت ميكن ال :يقول احملبني روضة كتاب يف  اهللا رمحه قيمال ابن يقول هذه ؟اخلوف هو ما ؟ أيش؟الكراهة

                                                                                  . صحيح وهذا لفظها من بأكثر أبدا تعرف أن النفسية

 يف فهل الصالة إقامة من الركوع قائل قال إذا )) الراكعين مع واركعوا الزكاة وآتوا الصالة أقيموا(( :قوله طيب

                                                                                                 تكرار؟ اآلية

 عليه اهللا ىصل حممد أمة املؤمنني مع مجاعة يؤدوها أن أمر بالصالة أمرهم حني وإمنا تكرار فيها ليس: الطالب 

                                                                                                      . وسلم

 إقامة من اجلماعة إقامةأن  يف احلقيقة كان وإن األول األمر هو ليس الثاين ألمرا إذا. فيك اهللا بارك متام: الشيخ

 إعراب )) الحق وتكتموا بالباطل الحق تلبسوا ال (( :تعاىل قوله طيب.  ألمهيتها عليها نص لكنها الصالة

ى الذي عل معطوف على؟ على؟؟ أيش ىعل معطوف  ؟ إعراا ما ))الحق وتكتموا((  ))الحق تكتموا((

                                                                                           ؟ قبلها لذيا ما ،قبلها

                                                    ))                                                           تلبسوا ال((:الطالب 

 عنه املنهي يكون فكم ؛احلق تلبيس عن ى كما عنه امنهي يكون احلق كتمان إذا طيب ))ال تلبسوا((: الشيخ

                                                                                          ؟ مها ؛اثنان اآلن؟

                                                                                            ؛  احلق وكتم بالباطل احلق لبس: الطالب 

 كل عنه نهيامل يكون هذا ىعل ؛للمعية الواو أن ال ؟ آخر وجه يف طيباحلق ن وكتم بالباطل احلق : لبس الشيخ

                                                                                                            ؟ ماذا أو انفرادهي بمن واحد

                                                          ......                                                           : الطالب 

                                    ؟ املعىن حيث من أوىل أيهما ؟ واحدإفراد كل  عن ينهي ال ؟ بينهما اجلمع عنه املنهي يعين: الشيخ

بانفراده                                                                                          واحد كل عن النهي يكون :أنالطالب 

 نعم مدثر امسك؟ أيش منذر بانفراده واحد كل عن ي إذا ألنه بانفراده واحد كل عن النهي يكون أن:  الشيخ

                                                                                                                      .شوي عين تروح ال

                                                                                                   بينهما أبلغ اجلمع يكون: الطالب 

   .بارك اهللا فيك  طيب نعم بلغأ يكون ماهبين اجلمع فيكون: الشيخ

  عم. ن؟  ))أو كافر بهوال تكونوا ((؟ على قوله: كتبناآخر ما   .اآلن فوائد نأخذ 



 الشرعي العلم ونيقرأ فالذين ؛اليهود من شبه ففيه قليال مثنا اهللا بآيات ىاشرت  من أن: الكرمية اآلية هذه فوائد من

 عن احلديث ويف ؛قليال مثنا اهللا بآيات يشرتون الذين هم اليهود نأل ؛اليهود من شبه فيهم يكون ايالدن أجل من

 لم ايالدن من عرضا ينال أن إال يريد ال اهللا وجه به ىيبتغ مما علما طلب من(  وسلم عليه اهللا ىصل النيب

  .)  الجنة رائحة يرح

 ذا ليجدون املدارس واىل اجلامعات ىلإ يزفون يقبلون الذين القوم أولئك الطلبة من كثري ىعل يشكل ئذنوحي

  ؟ قليال مثنا اهللا بآيات اشرتوا ممن يكونون فهل  ؛الشهادة

 ؛قليال مثنا اهللا بآيات ىاشرت  فهذا ويعيش يتوظف أن إال ذلك من يريد ال اإلنسان كان إذا النية حسب اجلواب 

 ؛ذلك يريد ال كان إذا وأما ؛والشرع العلم حساب ىعل ولو املرتبة هذه ىلإ يصل أن إال يهمه ال نهأ ذلك وعالمة

 اهللا بآيات يشرت مل فهذا املسلمني به ينفع مكانا يتبوأ أن جلأ من بالشهادة يناهلا اليت املرتبة ىلإ يصل أن يريد إمنا

 لذينا هلؤالء نقول إذا واضح؟ الشهادة بطاقة من معه مبا يوزن اإلنسان وصار تغريت اآلن املفاهيم نأل ؛قليال مثنا

 به تنفعون مكانا واأتتبو  أن تريدون وإمنا ضةاحمل الدنيا بذلك تريدون ال كنتم إذا عليكم ال اجلامعات ىلإ يزفون

  . اهللا عباد

 قليل الدنيا متاع قل((  :تعاىل قوله هلذا ويشهد قليل الدنيا يف ما مجيع أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  )) فتيال تظلمون وال ىاتق لمن خير واآلخرة

 الدين يبيعون اليهود وهم  )) قليال ثمنا بآياتي(( :لقوله آياته من تعاىل اهللا شرائع أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 يسنه ما خبالف الوجوه أكمل ىعل وتأيت عزوجل حكمته ىعل تدل أا :آياته من الشرائع كون ووجه ؛بالدنيا

 مصلحة هو ما يظن فقد عليه املصاحل خلفاء :ثانيا ؛إحاطته وعدم البشر علم لنقص :أوال ؛ناقص نهإف ؛البشر

 أو النظام سن الذي الرجل هذا أن قدرنا لو أننا :ثالثا ؛مصلحة مبصلحة ليس ما يظن فقد .مصلحة وليس

 أما ؛مكانه يف وحمدود زمانه يف حمدود حمدود، هذا علمه نإف الناس بأحوال الناس وأعلم الناس أعقل من القانون

 يف؛  خالفه آخر زمن ويف ،وكذا كذا الزمن هذا يف للبشر املصلحة يكون قد تتغري األمور نأل؛ فظاهر زمانه يف

 أخرى أمة يف ولكن ؛مكان يف األمة هؤالء ألحوال مناسبا البشر سنه الذي التشريع هذا ؛ قد يكونأيضا املكان

 تمعا ىعل وتطبيقها الغربية القوانني خذأ يف الشديد األسف مع املسلمني من كثري ضل وهلذا ؛يصح ال

 ما نطبق أن ميكن وال ؛اإلسالمية اتمعات وبني الكافرة األوروبية تمعاتا بني فرقا هناك نأل ؛سالمياإل

 صاحلا يكن مل إذا فكيف مبكانه صاحل نهإ قلنا إذا هذا ؛املسلمني حلال يصلح ماال ىعل أولئك حلال يصلح

 السنني عشرات من شرعت قوانني ىعل مشوا قد جتدهم العافية اهللا نسال الناس بعض أن والعجب ؟ مبكانه



 شيء وهذا ؛الزبالة يف ىترم أن بعد ظامعال ميشمشون كالذين هؤالء فصار عنها عجزوا قد عوهاشرّ  الذين وأهلها

 القشور القوانني هذه ىلإ املسلمني بعض جاء مث فغريوها احلال تغريت مث كفار لقوم شرعت قوانني هناك واضح

 نعم هذا يف يدخل نعم ؟ ))قليال ثمنا اهللا بآيات تشتروا ال(( :قوله يف يدخل هل ؛شوانيتنش وصاروا امللفوظة

 .  

    ))فاتقون وإياي(( :لقوله ؛بالتقوى وإفراده عزوجل اهللا ىتقو  وجوب :الكرمية اآلية فوائد ومن

 :عزوجل فقال أحيانا؟ العذاب نتقي نأو  أحيانا العذاب فيه الذي الوقت نتقي أن يأمرنا اهللا أليس :قائل قال فإن

 ال فتنة تقوااو ((  :وقال)) للكافرين أعدت التي النار واتقوا((  :وقال))  اهللا ىلإ فيه ترجعون يوما واتقوا(( 

   ؟ اجلمع فكيف))  خاصة منكم ظلموا الذين تصيبن

 اهللا ىتقو  من هاؤ فاتقا عزوجل هللا خملوقة ألا ؛اهللا ىتقو  من هاؤ اتقا باتقائها أمرنا اليت األشياء هذه كل :نقول

   .عزوجل

 هذا :فيقال ؛الباطل عن ومتييزه احلق بيان وجوب :)) وال تلبسوا الحق بالباطل((  بعدها اليت اآلية فوائد ومن 

 أولئك بالباطل احلق لبس ومن )) بالباطل الحق تلبسوا وال (( :لقوله ؛الناس ىعل يلبس وال باطل وهذا حق

 وحيلوا الشبهة دونور  أم لو حيلوا ال مث القرآن أحكام ىعل أو القرآن ىعل إما الشبهات دونيور  الذين القوم

 النقطة هلذه هبانت ؛املصلحة من ليس الناس بني مشتهرة تكن مل إذا حلت نإو  الشبهة إيراد أن مع أهون كانل

 يقني عندك يكن مل الشبهة فتحت إذا نكأل وذلك ؛غلط الناس بني مشتهرة تكن مل إذا حللتها ولو الشبهة إيراد

 هذه ىلإ اإلنسان يطمئن ال لكن هلا احللول وتورد القلب ىعل الشبهة ترد أحيانا ؛حلول من ذكرت مبا تزيلها أن

  . خريا لكان منها اإلنسان سلم ولو الشبهة ىفتبق احللول

 األمرأن  وجدت والسنة القرآن تأملت وإذا ؛وباطل حق ،وباطل حق إال هناك ليس أنه:  الكرمية اآلية فوائد من 

 أو وإنا((  :تعاىل اهللا قال))  باطلهو ال دونه من يدعون ما وأن الحق هو اهللابأن  ذلك((  :اهللا قال ؛كذلك

 فمن((  :تعاىل وقال))  الضالل إال الحق بعد ذا فما((  :تعاىل وقال))  مبين ضلل في أو ىهد ىلعل إياكم

 شيء يف ما)  عليك أو لك حجة القرآن( :وسلم عليه اهللا ىصل النيب وقال))  فليكفر شاء ومن فليؤمن شاء

  . باطل وإما حق إما ؛باطل وال حق ال

 يف الشك ؛ىبل قلنا ؟ املباح وهو واملندوب املكروه وبني واحملرم الواجب بني مرتبة هناك أليس :قائل قال فإن 

 كما الباطل قسم من صار شيء ىلإ وسيلة يكن مل نإف ؛شيء ىلإ وسيلة يكون أن البد نفسه املباح لكن ؛هذا



) فرسه وفي أهله ومع رمحه في سيفه في لعبه إال باطل فهو آدم ابن به يلهو لهو كل:(  احلديث يف جاء

  . مصلحة ىلإ تعود كلها ،مصلحة ألا استثنيت إمنا الثالثة األشياء وهذه

 يكون ال كتمان إن يقال هل كنلو  )) الحق وتكتموا (( :لقوله ؛احلق كتمان حترمي : الكرمية اآلية فوائد ومن 

 طلبو  ،،املقال بلسان طلب:  نوعان الطلب لكن ؛طلب بعد إال يكون ال الكتمان نعم اجلواب ؟ طلب بعدإال 

 الناس ترأي وإذا ؛املقال بلسان أيش؟ طلب فهذا ؟وكذا كذا يف تقول ما فقال شخص جاءك فإذا؛ احلال بلسان

 حىت ينتظر وال املنكر يبني أن اإلنسان ىعل فيجب ذاه ىوعل ؛احلال لسانب بيانه فطلب حمرم يف انغمسوا قد

 إذا أما))  تعلمون وأنتم الحق وتكتموا (( :تعاىل لقوله عليه إمث فال يعلم ال ألنه وكتم سئل وإذا طيب ؛يسأل

   .أعلم ال يقول يسكت أن فالواجب يعلم ال كان إذا ؛واحده هذه بأس فال أدري ال فقال يعلم ال كان

 :طالب أيب بن ىعل حديث يف جاء كما مثل يكتم أن بأس ال ،بأس فال يبني ال أن املصلحة من ىرأ إذا :ثانيا 

 ال حديثا قوما تحدث لن إنك( مسعود ابن وقال)  ورسوله اهللا يكذب أن أتريدون يعرفون بما الناس حدثوا(

  .عليك ومل وال بنيت فال بنيت ال أن املصلحة من رأيت فإذا)  فتنة لبعضهم كان إال عقولهم همغتبل

 ؛أخربك ال تقولأن و  متتنع أن فلك هذا تعلم وأنت الرخص تتبع قصده أو االمتحان السائل قصد كان إذا :ثالثا 

 ؟أوال اتعرفه أنت هل ميتحنك أن ألجل سألك لكن املسألة يعرف الرجل أن تعرف وأنت إليك يأيت أن المتحانا

 الرجل أن علمت إذا كذلك  ؛متتنع أن فلك حدأ ىلإ وينقله حدأ ىلإ به ليشي كالما منك يأخذ أن يريد أو

 جاهل ليس عامل رجل املسئول أن تعرف وأنت ؛حرام هذا وقال فالن سألت يقول يسألك ءيجيف الرخص يتتبع

 أو الناس عامة من إما علم عنده ليس أنه تعرف رجال املسئول كان ذا امأ ؛أجيب ال وتقول متتنع أن لك فحينئذ

 إذا لكن ؛لفتواه حرمة ال نهأل ؛أفته افالن مستفت إين قال لو فحينئذ ينضجوا مل يصلوا مل الذين العلم طلبة من

 يف الرخص يتتبع السائل هذا نأل ؛أفيت ال تقول أن فلك منك كربأ أو علميف ال مثلك نهأ تعرف عامل رجل أفتاه

 جاء ملا لكن فالنا سألت وللضرورة أجدك ومل أطلبك كنت لكين فالنا سألت أنا واهللا :لك قال لو أما ؛الغالب

 وحينئذ لفتواك إال أطمئن ال أنا يقول كأنه الرجل هذا حال نأل ؛أفتيه ؟ ال أو تفتيه فحينئذ افتين اآلن بك اهللا

 إذا ؛تفتيه أن البد بكالمك إال يثق ال الرجل أن تعرف وأنت منك أعلم إنسانا استفيت لو حىت تفتيه أن يلزمك

 إما لكن البيان عدم فيها جيوز صورا وذكرنا؛ املقال بلسان أو احلال بلسان الطلب بعد ؟ يتحقق مىت احلق كتمان

   . مضرة دفع أو ملصلحة

 بعض ىعل حتاجه قصده ولكن العلم يصل أن قصده وليس يسأل الناس بعض فيك اهللا بارك شيخالسائل: 

  .....؟ اادلة باب من إمنا احلق حصول باب من ليس حىت أصحابه



 العلم ىلإ يصل أن قصده ليس هيستفتيإنسان  ءوجيي الناس بني جدال يكون أحيانايقول  أيضا هذا:  الشيخ 

 أن ألجل أقرب لوجوبل هذا أن يل فالظاهر ؟صاحبه يغلب أن مغالبة قصده لكن أو ال ، به يعمل حىت الشرعي

   بقي إذا ألنه احلق ينتشر


